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Kära medlem i Hammarbykyrkans EFS-förening 

 

Låt mig börja detta julbrev med en hälsning från Jesaja 9:6 som förutsäger Jesu födelse: ”Ty ett barn 

har fötts och en son är given. Väldet är lagt på hans axlar och detta är hans namn: Allvis härskare, 

Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste”. Jesus som fredsfurste är något vi verkligen behöver i hela 

världen. Låt oss be om att freden och friden ska komma till vår värld under julen 2015 och nästa år.  

Många av oss var med om en mycket fin gudstjänst idag I Hammarbykyrkan, med 10 ståtliga män i ett 

stjärngossetåg, ”O Helga natt” sjungen både på farsi av en nyskapad kvartett och på svenska, fin 

predikan, presentation av dopkandidater från den persiska gruppen som ska döpas nästa vecka, samt 

en varm atmosfär både under gudstjänsten och vid kyrkfikat 

I brevet i oktober tog jag upp vad som hänt i Hammarbykyrkan tills dess, och vill med detta brev 

komplettera med ytterligare nyheter och tankar inför 2016, som ni kan samtala om. Ni har säkert sett 

och kanske studerat ”Hammarbykyrkan Aktuellt”, som kom ut i slutet av november, och sett att det 

händer mycket de närmsta månaderna.  

Julmarknaden gick mycket bra även i år, och vi räknar med att få in drygt 102 tusen kronor, trots att 

vi inte hade någon loppmarknad (utöver barn- och finloppis), eftersom den är planerad till den 13 

februari. Samarbetet med perserna under julmarknaden var mycket uppskattad av alla, och t.ex. tog 

maten slut i den ”persiska restaurangen”. Så vi planerar kommande år att samverka på liknade sätt . 

Jag vill TACKA alla som på olika sätt bidrog med att lämna lotterivinster, eller tillverka saker och 

godis, baka bröd och tårtor, palt och olika typer av mat, all köks- och serveringspersonal och ni som 

stod i andra stånd. Det var många besökare kanske 700 som handlade, fikade och trivdes. 

Julmarknaden är en mycket fin årlig gemenskaps och insamlingshögtid. 

Några viktiga saker vi diskuterat i styrelsen. 

Lars Jakobsson har gjort en genomlysning av vår samarbetsstruktur/organisation och föreslagit ett 

antal förändringar av våra utskott och team. Vi avser att kunna konkretisera det mer till årsmötet. 

Vad som dock är tydligt är att diakoni är ett så omfattande arbetsfält som vi inte orkar upprätthålla 

till alla delar.  Det är därför tveksamt att vi behåller ett särskilt diakoniutskott. Givetvis kommer vi att 

behålla det vi kallar vardagsdiakoni med sopplunch, stickcafe samt besökstjänst som dock behöver 

stärkas och samordnas bättre. Vi kommer också fortsätta att stödja perserna med deras stora 

diakonala behov.  

Carl-Olof Strand och en arbetsgrupp som arbetet fram en ekonomisk långtidsprognos presenterade 

sina resultat på det senaste styrelsemötet. Som jag skrev i förra brevet ser det ut som om vår EFS- 

förening kommer att gå back drygt 500 tusen kronor i år, och om vi skulle fortsätta på samma sätt 

nästa år skulle vi gå back med 550 tusen kronor. Det är givetvis inte möjligt att fortsätta så. Därför 

har styrelsen arbetat på flera sätt för att minska underskottet.  

 Vi har bl.a. ansökt till EFS Mittsverige om en hyressänkning, även om vi idag bara betalar våra 

driftskostnader.  EFS Mittsverige har glädjande nog beviljat oss en hyressänkning med 150 
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tusen kronor samt att vi får intäkterna från parkeringsplasterna i nedre garaget, vilket 

kommer att bli besparing med ca 230-250 tusen kronor. Eftersom underskottet trots detta 

fortfarande skulle bli för högt, så har ekonomirådet föreslagit ett antal besparingar bl.a. 

neddragning av prästtjänsten med 25 % samt antaganden om utökade inkomstmöjligheter 

genom främst ökade gåvor, kollekter och bidrag, där vi alla kan hjälpa till. På så sätt kan vi 

anta att underskottet för 2016 kan reduceras till drygt ca 100 tusen kr vilket kan vara 

acceptabelt, även om vi skulle vilja att vi gick plus minus noll.  

 Om gåvor, autogiro, och kollekter däremot skulle öka väsentligt långsiktigt skulle vi undvika 

neddragning av anställda tjänster, och kanske t.o.m. kunna utöka. Detta kan vi själva påverka 

med ökat givande.  Men allt handlar inte om pengar, utan om engagemang, gemenskap och 

glädje att tjäna i Guds rike.  Vad du och jag kan och vill göra. Eftersom vi är en kristen 

gemenskap är vi ju satta att tjäna varandra.  De gåvor vi ger är ju inte främst för oss själva 

utan för att främja Kristi rikes tillväxt som det står i stadgarna. 

 Utöver de 200 tusen kr vi fått till stöd för den persiska verksamheten, som jag berättade om i 

förra brevet, så har vi fått veta att vi beviljats 150 tusen kronor från SST (Statens stöd till 

trossamfund) för säkerhetshöjande åtgärder i Hammarbykyrkan, främst lås. Vi fick 

informationen genom en artikel i tidningen Dagen häromdagen, och får säkert brev de 

närmsta dagarna med mer detaljer.  

Prästtjänstsituationen 

Som ni kanske redan hört eller sett i Hammarbykyrkan Aktuellt, så har Hanna Beckström begärt 

tjänstledigt för studier under 2016, för att studera teologi för att få full prästbehörighet i Svenska 

kyrkan.  Hanna har varit hos oss sedan 2006 och vi är tacksamma för alla år Hanna varit hos oss och 

önskar henne lycka till med sina framtidsplaner. 

Styrelsen diskuterar nu olika lösningar för att lösa vikariatsfrågan, inom de ekonomiska ramar vi har. 

Vi har redan fått ett positivt svar. Hans Lindholm, tidigare präst i Lötenkyrkan som nyligen har gått i 

pension, är villig att hjälpa oss. Vi är mycket tacksamma för det. Hans Lindholm är mycket uppskattad 

och välkänd EFS profil.  Hans är också mycket intresserad att både följa och stödja det persiska 

arbetet.  Han har därför lovat att ställa upp på en fredag i månaden för att stödja och avlasta 

Annahita i samband med fredagsgudstjänsterna på farsi, samt en söndag i månaden under våra 

söndagsgudstjänster. I samband med detta är han också öppen för samtal och kompletterande 

undervisning, om vi så skulle önska.  

Utöver gudstjänsterna behöver vi särskilt hitta en kortsiktig lösning för stöd till Barn- och 

Ungdomsarbetet, samt en del andra uppgifter som Hanna utfört.  SALT styrelsen och barnföräldrarna 

får diskutera behoven, och vi i EFS föreningen får stödja. Allt kan dock inte fortsätta som tidigare, 

utan vissa uppgifter kommer att utgå, som alltid när man har personal- eller pengabrist.   

Ni kanske kommer ihåg att 2013, när samarbetsavtalet med Skarpnäcks församling sades upp, var 

Hanna föräldraledig och vi klarade det året med bara Annahita som präst och andra inbjudna talare 

samt vårt eget engagemang.  Vi har, som ni fårstår, begränsningar i att snabbt komma med en 

långsiktig ersättare till Hanna, eftersom det är ett ettårsvikariat (pga. tjänstledighet med möjlighet till 

förlängning, som Hanna uttryckt det), samt de ekonomiska begränsningar vi nu har. Personligen 

tycker jag inte vi behöver vara oroliga. Vi har alla gudstjänster planerade t.o.m. februari, vi har 

Annahita, vi har Hans Lindholm, och vi har flera kontakter som kommer att möjliggöra bra och 
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omväxlande gudstjänster även senare i vår.  Gudstjänstteamet kommer att arbeta med det.  Vi vet 

dessutom att vi har flera präster samt lekmannapredikanter och gudstjänstledare i vår egen EFS-

förening.  

Under våren kommer givetvis denna vikariatsfråga vara mycket aktuell i styrelsen och vi kommer att 

återkomma när vi har mer information om kompletterande lösningar. Jag vill också vädja till ett ökat 

regelbundet givande t.ex. autogiro. Blanketter finns på hemsidan www.efs.nu. 

Persiska föreningen och integrationen 

Under hösten har vi fortsatt aktivt med integrationsaktiviteter mellan de svenska och persiska 

föreningarna i form av hembjudarkväll, kulturkväll, julmarknad m.m. 

På söndag den 4:e advent kommer 20 av de farsitalande i den persiska gruppen att döpas i 

Skarpnäckskyrkan kl 13:30 och vi är alla välkomna till denna glädjehögtid.   Det sker ju en stor 

väckelse i den persiska gruppen, vilket många av våra medlemmar har bett om i årtionden och nu 

sker väckelsen mitt ibland oss. Det är verkligen Kristi rikes tillväxt. Personligen tycker jag att det är 

mycket inspirerande och glädjande 

Ny etiopisk grupp i Hammarbykyrkan 

Styrelsen har sagt ja till att låta en etiopisk grupp med rötter i Mekane Yesuskyrkan får fira gudstjänst 

I Hammarbykyrkan samt kyrkkaffe m.m. varannan lördagseftermiddag. Deras ledare heter Duressa 

Mabesha Teka är en prästvigd präst från Etiopien som talar rätt bra svenska och som nu går ett år på 

Johannelund för viss kompletterande utbildning i svenska förhållanden. Annahita, Ulf Perbo och jag 

har träffat Duressa samt två medhjälpare och vi har fått en mycket positiv bild av honom från 

Johannelund 

Till sist 

Boka redan nu in vår stora loppmarknad den 13 februari, EFS föreningens årsmöte den 12 mars samt 

Missionsgalan den 2 april. 

Vi har mycket att vara tacksamma över, att vi får leva i ett fritt land, att vi ingår i en levande kristen 

gemenskap, att vi kan ta emot flyktingar, och att många av de farsitalande kommer till tro på Jesus 

genom Hammarbykyrkan. Låt oss uppmuntra och be för varandra, vårt arbete, våra barn och 

ungdomar, vår ekonomi och  våra anställda. De är oerhört betydelsefulla nu. 

Många av oss kommer kanske att vara bortresta över jul eller nyår, och därför vill jag redan nu önska 

er alla en God Jul och ett Gott Nytt år 2016.  

 

Gud välsigne dig! 

Göran Ahlforn 

 ordförande 


